
Mudando pessoas:
Revolucionando serviços de mudança 
global com integração em nuvem

"O trabalho de integração que fizemos com 
o Salesforce e a Informatica foi um facilitador 
para nós, nos permitindo entender melhor nossos 
clientes e aprimorar a experiência deles."

Graeme Howard
CIO
Santa Fe Relocation

Metas Solução Resultados

Unificar e acelerar o acesso à informação para 
os clientes e funcionários através de 96 instalações 
em 47 países

Modernizar os sistemas e os serviços de entrega, 
mudando de antigas plataformas de mudança para 
o Salesforce, como uma única fonte da verdade

Entrega de uma melhor experiência ao cliente, 
rastreamento dos dados de mudança em tempo real 
e inteligência valiosa para ajudar a aliviar o estresse 
associado à mudança

Oferecer aos clientes acesso por autoatendimento 
a informações precisas e em tempo real sobre sua 
mudança

Usar o Informatica Intelligent Cloud Services para 
integrar dados do Salesforce

Fortalecimento da vantagem competitiva da Santa Fe, 
ainda que seja uma oferta integrada

Melhorar a experiência geral do cliente Aumentar a integração de dados no local Melhoria da eficiência operacional por toda a empresa



Fazer uma mudança é empolgante, mas geralmente é um processo estressante, cheio de expectativas, 
fortes emoções e muita logística. Quando empresas multinacionais transferem funcionários e suas 
famílias ao redor do mundo, eles querem que o deslocamento da mudança seja o mais suave possível. Muitos 
procuram a Santa Fe Relocation (Santa Fe), vencedora do prêmio Relocation Management Company of the Year 
(Empresa do ano em gerenciamento de mudança) do Forum for Expatriate Management 2017.

A Santa Fe oferece uma faixa completa de serviços de mudança para empresas multinacionais e outras 
organizações que transferem seus funcionários a trabalho para outras localidades. Ela também realiza 
mudanças individuais sem o auxílio de uma empresa. A Santa Fe cobre todo o processo de mudança, desde 
o empacotamento, a mudança em si e os serviços de imigração até a obtenção de permissões para 
trabalho ou residência.

Unificando um negócio global
A Santa Fe cresceu tanto em aquisições orgânicas quanto estratégicas, e hoje já possui 96 instalações em 
47 países. Essa ampla área de atividade global proporciona à empresa a capacidade de mudar pessoas 
pela maioria dos países. No entanto, isso também apresentou desafios, com sistemas múltiplos de 
mudança e aplicativos personalizados dificultando o estabelecimento de uma única versão da verdade. 
Sem a capacidade de acessar e compartilhar dados consistentes, os funcionários nem sempre conseguiam 
oferecer o melhor serviço ao cliente ou o mais oportuno.

Segurança e conformidade também sempre foram preocupações crescentes, já que a Santa Fe deve seguir 
uma variedade de exigências internacionais através das informações de identificação pessoal (PII). Como 
a informação não era centralizada, ela era sempre compartilhada entre os escritórios usando aparelhos de 
fax ou formulários em papel.

"Para manter a competitividade, nós tivemos que unificar nossas operações globais, fortalecer as informações 
de segurança e nos afastar de antigos sistemas de TI que eram altamente personalizados", diz Graeme 
Howard, Chief Information Officer da Santa Fe Relocation. "Então, nós estabelecemos uma estratégia 
transparente para revolucionar o setor de mudança global usando tecnologias móveis e em nuvem."

Já cliente do Salesforce, a Santa Fe decidiu expandir seu uso da solução de CRM puro para incluir o serviço 
ao cliente e o gerenciamento de trabalhos. Sistemas antigos precisaram ser retirados em uma abordagem 
por fases, com o Salesforce oferecendo uma única fonte da verdade para todas as operações globais da 
empresa. Nesse meio tempo, no entanto, a Santa Fe ainda precisava acessar os dados de várias fontes locais. 
Era necessária uma maneira automatizada para limpar e integrar os dados em sua nuvem do Salesforce.

"Nós precisávamos de uma solução de integração em nuvem que pudesse ser ligada facilmente no 
Salesforce e também se conectar com nossos sistemas antigos, para fornecer a cola para manter tudo 
unido", relata Howard. "Queríamos dados quase em tempo real, assim como processos em lotes para 
carregar os dados de plataformas antigas."

Requisitos de negócios:
• Recuperar rapidamente o investimento 

com uma migração de dados transparente

• Fornecer segurança pesada para atingir 
os requisitos crescentes de conformidade

• Aumentar a eficiência minimizando 
processos manuais e dando suporte 
às necessidades dos negócios

Sobre a Santa Fe Relocation
Sediada em Londres, a Santa Fe 
Relocation é uma líder global em 
mobilidade internacional, lidando com 
mudanças internacionais e domésticas 
ao redor do mundo com base em 
operações próprias e uma rede de 
agentes. A ambição da Santa Fe é facilitar 
para que empresas e pessoas possam 
viver e trabalhar de forma livre e flexível 
ao redor do mundo. A empresa tem mais 
de 2,5 mil funcionários.



Tempo de desenvolvimento três vezes mais rápido
Para que a Santa Fe alcançasse seus objetivos de integração, era essencial uma migração de dados segura 
e confiável. O tempo também era fundamental. A empresa considerou trabalhar com um fornecedor 
existente, que propôs usar uma API para a migração do Salesforce, mas ficou preocupada que a migração 
pudesse ser longa e cara. Ela também queria um controle nítido sobre o fluxo de dados, com a capacidade 
de retirar funções de plataformas antigas, parte por parte, e reusar certos conhecimentos e estruturas de 
dados, em vez de substituir imediatamente a plataforma inteira. Depois de considerar diversas abordagens, 
a Santa Fe decidiu usar o Informatica Intelligent Cloud Services (IICS) e aprimorar o Informatica Cloud 
Connector para que o Salesforce sincronize os dados.

A Santa Fe trabalhou com a Cloud Perspective, uma empresa britânica Cloud Premier Partner da Informatica, 
para obter o máximo da solução da Informatica. "Suporte é essencial para nós, e a capacidade de trabalhar 
com a Informatica, o Salesforce e a Cloud Perspective de forma ininterrupta contribui enormemente para 
o nosso sucesso", afirma Howard. "Nos permite fazer um progresso consistente enquanto ainda temos 
agilidade para reagir a mudanças inesperadas."

Aprimorando o serviço ao cliente
Armados com uma fonte consistente de dados atualizados sobre os clientes e detalhes das suas mudanças, 
os funcionários da Santa Fe no mundo inteiro podem fornecer um serviço ao cliente muito mais responsivo 
e oportuno. Com a informação disponível no Salesforce, qualquer funcionário autorizado pode ajudar 
qualquer cliente; os detalhes pertinentes não estão mais presos em e-mails e aplicativos antigos. Um acesso 
mais rápido à informação também permite que os funcionários da Santa Fe forneçam dados altamente precisos 
e quase em tempo real em vez de demorar até um dia para responder, ajudando a empresa a aumentar  
a satisfação do cliente ao responder rapidamente às suas necessidades.

"Ganhamos uma visibilidade muito grande com a Informatica e o Salesforce e isso reflete diretamente em um 
melhor serviço ao cliente e, dessa forma, em melhorias no desempenho e na satisfação", conclui Howard. 
"Os clientes agora obtêm respostas imediatas porque temos os dados necessários na ponta dos dedos."

Os clientes também possuem acesso por autoatendimento às informações de que precisam usando os 
aplicativos móveis abrangentes e fáceis de usar da Santa Fe. Os departamentos de recursos humanos podem 
rastrear onde os funcionários estão durante a mudança, para que os registros se mantenham atualizados 
e possam providenciar o melhor suporte possível. Os funcionários podem acessar os dados sobre escolas 
locais, acomodações e serviços relacionados. A integração dos dados na nuvem não só permite uma 
melhor experiência ao cliente, ajudando na mudança e na acomodação das famílias da melhor forma 
possível, como também permite à Santa Fe garantir que os clientes obtenham todos os serviços de que 
precisam com base em dados em tempo real.

"Nós não teríamos conseguido fornecer uma experiência móvel em tempo real como essa para os nossos 
clientes se não fosse pelo Informatica Intelligent Cloud Services", declara Howard. "Estamos oferecendo aos 
clientes informações precisas e atualizadas, enquanto também aprimoramos o serviço ao cliente e a satisfação 
ao compreender melhor as suas necessidades."

"Nós pensamos em outros métodos, 
mas achamos o Informatica Intelligent 
Cloud Services muito flexível e fácil 
de usar, nos permitindo mover os 
sistemas antigos para a nuvem três 
vezes mais rápido. Qualquer outra 
abordagem teria nos custado muito 
mais em oportunidades perdidas 
e despesas de capital, e a qualidade 
de dados não teria sido tão alta."

Graeme Howard
CIO
Santa Fe Relocation



Mudança global, conformidade global
Com a capacidade de passar informações digitalmente e com mais segurança no mundo inteiro, a Santa 
Fe está reforçando a conformidade, ajudando a empresa a cumprir as demandas de grandes corporações 
internacionais. A Santa Fe estará preparada conforme o GDPR (Regulamento Geral de Proteção de Dados) 
é estabilizado na União Europeia e as exigências de conformidade se estreitam mundialmente. Em vez de 
enfrentar um pesadelo regulatório, a Santa Fe está usando a conformidade como uma vantagem competitiva.

"O trabalho de integração que fizemos com o Salesforce e a Informatica foi um facilitador para nós, abrindo 
novas oportunidades de mercado", declara Howard. "Estamos capacitados a atender algumas empresas 
internacionais muito grandes que jamais teríamos sido capazes de gerenciar anteriormente, devido às 
rigorosas exigências de conformidade. Nós ganhamos transações maiores."

Aprimorando a eficiência
Ao utilizar o Salesforce para uniformizar e unificar o acesso a dados, a Santa Fe está recuperando a produtividade 
dos funcionários enquanto reduz custos de suporte e hospedagem, fazendo com que a empresa inteira 
seja mais eficiente ao se tornar centrada no cliente. Enquanto a jornada da empresa em direção à nuvem 
continua, o IICS a ajudará a "mudar", fornecendo conectores fáceis de implementar para os aplicativos 
populares de nuvem.

"Depois de usar o Informatica Intelligent Cloud Services por três meses e dois projetos de integração, 
a eficiência operacional melhorou por toda a empresa, nos permitindo mudar nosso foco para as 
necessidades dos nossos clientes em vez dos problemas internos", diz Howard. "Vejo mais potencial para 
os próximos 18 meses enquanto continuamos trazendo outras fontes de dados à nuvem, migrando de 
plataformas antigas e adicionando funcionalidades."
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Conteúdo da solução:

• Informatica Intelligent Cloud Services
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